
21/12/2020 SEI/GDF - 51937781 - Ata

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=59734190&infra_sistema=1000… 1/4

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Escola Superior de Ciências da Saúde

 

ATA

 

 10ª Reunião Ordinária/2020 do Colegiado de Cursos de Graduação - CoCG 

Data: 02/12/2020

Horário: 14h30min

Local: Videoconferência por meio do Google Meet

 

 

Considerando a recomendação de distanciamento social devido o quadro de pandemia
de COVID-19 e as demandas per�nentes ao Colegiado de Cursos de Graduação - COCG, conforme Pauta de
Reunião (51523373), a sé�ma reunião extraordinária do COCG  foi realizada por videoconferência pelo
aplica�vo "Google Meet" evitando aglomeração.

A Reunião foi iniciada às 14h40 pela Presidente do Colegiado, registrando quórum suficiente
para deliberações, com os membros e ouvintes presentes elencados a seguir:

 

1- MARTA DAVID ROCHA DE MOURA (Presidente)

2- OLÍVIA SOUSA SILVA (Coordenadora de Enfermagem)

3 - PAULO ROBERTO SILVA (Gerente de Avaliação da Medicina)

4 - ADRIANA DOMINGUES GRAZIANO (Representante Docentes da Medicina)

5 - VANESSA VIANA CARDOSO (Gerente de Desenvolvimento Docente e Discente)

6 - ROBERTO ANDRADE MONÇÃO (Representante Docentes da Enfermagem)

7 - MARTA PAZOS PERALBA (Gerente de Desenvolvimento Docente e Discente-Enfermagem)

8 -  PEDRO HENRIQUE ALMEDA RODRIGUES (CAENF)

9-   CLAYTON OLIVEIRA DE SOUSA (CAMESCS)

 

Como ouvinte: Le�cia Zupirolli Telles Santos.

 

Tendo como base a Pauta de Reunião supramencionada, fora deliberado acerca dos temas
conforme exposto na sequência.

 

Pauta 1 -  Calendários Acadêmicos/2020 - HPE (ENFERMAGEM)

(Processo SEI-GDF 00064-00002823/2020-03)
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Os  Calendários de Enfermagem (50167213) referentes ao retorno das a�vidades presenciais
do eixo de Habilidades Prá�cas em Enfermagem (HPE) foram reapresentados sem os ajustes sugeridos na
reunião extraordinária do COCG realizada em 04/11/2020 (Ata - 50688044), jus�ficado pela Coordenadora
de Enfermagem que o recesso escolar previsto deve ser man�do diante da indisponibilidade de cenários no
período, e o bom aproveitamento dos discentes nas a�vidades realizadas no laboratório, garan�ndo que
serão feitos os ajustes necessários junto a cada série para minimizar futuramente as fragilidades do ano
le�vo de 2020.

Ques�onada quanto a referida  indisponibilidade de cenários no período, a coordenadora
esclareceu que os cenários foram cedidos pela EAPSUS para outras ins�tuições de ensino  que retornaram às
a�vidades prá�cas antes do Curso de Enfermagem.

Nas falas de alguns membros destacou-se que as horas de prá�cas previstas nos calendários
apresentados são insuficientes, e que as referidas a�vidades em laboratório não subs�tuem de forma
adequada as a�vidades prá�cas em cenário, o que pode acarretar prejuízos na formação dos estudantes.

Ques�onados, o representante do CAENF e a estudante da Enfermagem presentes,
informaram que  os estudantes estão de acordo com os calendários propostos, e confirmam o bom
rendimento nas  a�vidade com situações simuladas e controladas em laboratório.  

Visto o entendimento favorável dos representantes da enfermagem presentes  pela aprovação
dos calendários propostos, a pauta foi colocada em votação e apenas com dois votos contrários, os
calendários foram aprovados pela maioria do COCG.

 

 

Pauta 2 - Trancamento Excepcional

Objeto do Processo SEI-GDF 00064.00004730/2020-13, conforme relatado, trata de estudante
da 3ª Série do Curso de Medicina que solicitou, primeiramente, o Trancamento Excepcional no dia
23/11/2020, referindo dificuldade em acompanhar o ano le�vo on line por mo�vos pessoais,  ocasionando
um rendimento inadequado, porém, conforme Resolução  nº. 001/2020 - ESCS/COCG que regulamenta os
trancamentos no ano de 2020, e em referência ao seu ar�go primeiro, inciso  primeiro,  no caso, a concessão
do Trancamento Excepcional no prazo de até 30 dias após o início das a�vidades em cenário de prá�ca, é
inviável, haja vista que  o retorno das a�vidades prá�cas ocorreu em 13/10/2020.

Como alterna�va, o estudante solicitou o Trancamento Jus�ficado com apresentação de
relatório médico informando que o referido estudante segue em tratamento psiquiátrico desde junho de
2019, mas sem  data e referência a necessidade de afastamento das a�vidades le�vas.

Portanto, mediante a falta de jus�fica�va plausível e data no referido relatório médico, o
estudante foi comunicado em 27/11/2020 por correspondência eletrônica, quanto a necessidade de
apresentar novo relatório médico com data e devida jus�fica�va para o trancamento, porém, sem retorno
até a presente data.

Após apresentação do caso e esclarecimentos, diante das pendências apontadas, o relator
sugere a aprovação pelo Colegiado do "trancamento com pendência", o que permi�rá que o estudante
apresente novo relatório médico com a recomendação e jus�fica�va expressa da necessidade de
afastamento, se for o caso.

Foi salientado pelos representantes do CAMESC e CAENF  a importância de acionar o Serviço
de Apoio ao Discente-SAD nesses casos para adequado acolhimento do estudante.

Após a votação, por unanimidade, o Colegiado se posicionou favorável ao "trancamento com
pendência", recomendando que o estudante seja comunicado novamente das pendências a serem sanadas
no máximo até o dia 07/12/2020, e,  mediante a apresentação de novo relatório médico jus�ficando o

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=57769907&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=b4df9b68fe891c47320884d37cfd71a4d947bc248533337c4666e06ef72c684f
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=58355961&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=4969472d4d22f0e8f73d7c1287393edd2c51b12e10063bb240f586d146f4c8a0


21/12/2020 SEI/GDF - 51937781 - Ata

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=59734190&infra_sistema=1000… 3/4

afastamento das a�vidades, caberá à comissão estabelecida reavaliar e deferir ou indeferir o referido
documento.

 

 

Pauta Extra - Alteração do período de renovação da matrícula da Graduação

Conforme esclarecido, o período para renovação de matrícula para o ano le�vo de 2021 dos
Cursos de Graduação da ESCS, que  é realizada online pelo sistema Acadêmico Lyceum, estava prevista para
01 a 04/12/2020, porém o sistema Acadêmico Lyceum encontra-se em fase de parametrização sem previsão
de finalização conforme informado pela Diretoria de Tecnologia da Informação-DTI  (51451140).

 Considerando a sugestão da DTI/UAG e da SC/CCM quanto a transferência  do período de
renovação para 11 a 15/01/2021, e devido a necessidade de deliberação célere, a alteração foi feita   ad
referendum pela Direção Geral por meio do Despacho (51631073).

Diante do exposto, após devidos esclarecimentos, considerando as competências previstas ao
COCG pelo Regimento Interno da ESCS, a alteração foi subme�da ao Colegiado e referendada sem objeções.

 

 

Pauta 3 - Normas de Conduta do corpo docente (fluxo)

Objeto do Processo SEI-GDF 00064-00003164/2020-14, conforme deliberado na reunião do
COCG realizada em 11/11/2020 (Ata 50688341), a pauta segue pendente para reanálise na presente data
após reformulação pela Direção Geral da ESCS do fluxo (50584847)  a ser adotado pelos discentes em casos
de denúncias de infrações come�das pelo corpo docente ou técnico administra�vo  da ESCS.

Referente ao Fluxograma, conforme deliberado,  nos casos de infração disciplinar, o
encaminhamento será feito diretamente junto à Ouvidoria da FEPECS  que adotará os fluxos próprios já
estabelecidos quanto ao encaminhamento junto aos setores competentes.

Após análise e devidos ajustes, o fluxo apresentado foi aprovado por unanimidade
pelo Colegiado, que recomendou  o  encaminhamento  por meio de Nota Informa�va (52117472) aos
Centros Acadêmicos para ampla divulgação junto aos estudantes.

 

A reunião foi encerrada às 16h30.

 

*a presente Ata tem efeito de lista de presença.

Assinaturas:

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARTA DAVID ROCHA DE MOURA - Matr.0050361-4,
Diretor(a) da Escola Superior de Ciências da Saúde, em 07/12/2020, às 11:53, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ADRIANA DOMINGUES GRAZIANO - Matr.0265331-
1, Docente do Curso de Graduação em Medicina, em 07/12/2020, às 12:31, conforme art. 6º
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do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO ANDRADE MONÇÃO - Matr.0195486-5,
Docente do Curso de Graduação em Enfermagem, em 07/12/2020, às 13:24, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VANESSA VIANA CARDOSO - Matr.0265438-5,
Gerente de Desenvolvimento Docente e Discente, em 08/12/2020, às 10:36, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por OLÍVIA SOUSA SILVA - Matr.0275337-5,
Coordenador(a) do Curso de Enfermagem, em 08/12/2020, às 14:11, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARTA PAZOS PERALBA - Matr.0191910-5, Gerente
de Desenvolvimento Docente e Discente, em 08/12/2020, às 14:23, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por PAULO ROBERTO SILVA - Matr.0000149-X, Gerente
de Avaliação, em 10/12/2020, às 11:29, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
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